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SEGUNDA-FEIRA

- Estudo Sistematizado

da Doutrina Espírita

- Palestra Pública

Evangelização Infantil

8:00 - 9:00 PM

TERÇA FEIRA

- Self Knowledge Group

(English Study)

7:30 - 8:30 PM

 - QUARTA-FEIRA

- Meditando com o Cristo

Atendimento Fraterno

6:15 - 7:45 PM

SEXTA-FEIRA

- Estudo Mediúnico

7:30 - 9:00 PM

SÁBADO

- Estudo do Evangelho 

Segundo o Espiritismo

5:00 - 6:30 PM

- Palestra Pública

- Grupo de Jovens

- Evangelização Infantil

7:00 - 8:00 PM

PRODUÇÃO

Helena Rauduvinich

Arlene Consentino

Distribuição Gratuita

Periodicidade Mensal

DESAFIOS DO COTIDIANO

Helena Rauduvinich

Diariamente temos desafios a enfrentar já que a própria dinâmica da vida é cheia 

de obstáculos, dificuldades e limites a serem superados.

Ante às lutas da vida não podemos deixar que o desânimo, o pessimismo, a 

indiferença nos impeça de constatar as imensas possibilidades que nos  são oferecidas 

a cada dia, e que nos ajudam a ganhar maturidade e experiência.

Um desafio é considerado como aquilo que é difícil, até perigoso. Cada um encara o 

desafio de uma maneira diferente. Muitos se acomodam por medo de enfrentar novos 

desafios. Outros, diante das adversidades, entregam os pontos, se sentem derrotados. 

Mas, existem aqueles que ante os insucessos e fracassos da vida, não desistem, lutam e 

saem vencedores.

Devemos confiar em Deus e esperar dEle sempre o melhor, ainda que esse esse 

melhor chegue com aparência de desgraça. Devemos tirar de cada situação uma lição a 

mais, um aprendizado útil. Todas as provas que passamos na vida, guardam relação 

com o tipo de aprendizagem que precisamos demonstrar e são proporcionais ao nosso 

grau de evolução. Assim, quando a paciência deve ser testada, teremos uma prova 

correspondente. Se é a humildade, receberemos uma prova em que possamos 

comprová-la, e assim por diante. Cada um de nós tem desafios diferentes, e para 

vencer um desafio é preciso ter disciplina, ser persistente, otimista. É importante saber 

aprender com os nossos erros. Se algo não deu certo, tentemos de maneira diferente. É 

pelo nosso esforço que conquistamos novas possibilidades, superando as 

adversidades da vida. “Problemas são desafios. Dificuldades são testes de promoção 

espiritual.” Os insucessos que ocorrem em nossa vida são naturais e todos estamos 

sujeitos a eles. Sábios são os que em meio das adversidades conseguem elaborar 

preciosas lições de vida.

As capacidades de todos os seres vivos são desafiadas constantemente. Plantas 

nascem porque as sementes aceitam o desafio de viajar pelo ar, superando os 

obstáculos. Animais são desafiados a superar os próprios limites: Temos o exemplo de 

peixes que vivem nos rios e buscam alternativas fora da água, para garantir o alimento; 

Cobras que se arrastam pelo chão, serpenteiam no ar, voando de uma árvore a outra; 

Aves que buscam alimento na água; Insetos que criam mecanismos de disfarce para 

garantir a própria vida. Nenhum ser vivo na Natureza permanece passivo. Todos 

precisamos vencer barreiras e superar os desafios naturais da vida. Por isso, 

necessitamos nos esforçar para desenvolver nossas faculdades, adquirir 

conhecimentos e conquistar novas possibilidades de progresso. E esse trabalho não 

pode ser transferido a ninguém. É um trabalho individual e intransferível.

Ser feliz é uma conquista! Trabalhemos para alcançar nossos objetivos nobres. 

Abandonemos as dores desnecessárias, os pensamentos infelizes. Pensemos no bem e 

nos dias melhores que estão por vir. Coloquemos o nosso amor em ação, praticando a 

verdadeira caridade. Há muito que podemos fazer em nosso favor e em favor do nosso 

próximo. Aproveitemos os desafios que a vida nos oferece para aprender, adquirir 

conhecimentos e faculdades que nos levarão a alçar voos mais altos na nossa 

caminhada evolutiva.

http://www.scdivinelight.org
http://www.scdivinelight.org


Vem aí mais uma apresentação do

OBSTÁCULOS

André Luiz

Diante dos obstáculos,  fazer o melhor e seguir em 

frente.

Sempre desapontamos alguém e sempre alguém 

nos desaponta.

Assim como nem todos podem habitar o mesmo 

sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas 

ideias.

Nunca explodir, gritar, irar-se ou desaminar, e sim 

trabalhar.

Depois de um problema, aguardar outros.

O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso 

mostra o caminho da segurança.

Toda realização é feita pouco a pouco.

Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de 

acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de 

repormos o comboio do serviço nos trilhos 

adequados e seguir adiante.

Quem procura o bem decerto que há de sofrer as 

arremetidas do mal.

Plantar o bem, através de tudo e de todos, por 

todos os meios lícitos ao nosso alcance, 

compreendendo que, se em matéria de colheita, 

Deus pede tempo ao homem, e o homem deve 

entregar o tempo a Deus.

Do Livro Sinal Verde/ Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier

PENSAMENTOS

“O campo da derrota não está povoado de 

fracassos, mas de homens que tombaram antes de 

vencer”.   

(Abraham Lincoln)

“A não-violência é a lei da espécie humana, assim 

como a violência é a lei do bruto. O Espírito jaz 

dormente no irracional, que não conhece outra lei 

senão a força. A dignidade do homem exige 

obediência a uma lei superior - ao poder do 

espírito.” 

(Mahatma Gandhi)

“Sofremos muito com o pouco que nos falta e 

gozamos pouco o muito que temos”. 

(William Shakespeare)

“A ciência poderá ter achado a cura para a maioria 

dos males, mas não achou ainda remédio para o 

pior de todos: a apatia dos seres humanos”.

(Hellen Keller)

“O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não 

se assemelhar a ele”.

“ Mais penosas são as consequências da ira do que 

as suas causas”.

  (Cesar Marco Aurélio Antonino Augusto,

Imperador romano)



VISITA AOS ASILOS
Caros irmãos 

Estamos precisando urgente de 
voluntários! Venham exercer 
na prática a caridade do amor 

ao próximo como Jesus nos ensinou.
Procurar o Manoel ou a Marli

Jantar do Mês 

Precisamos de trabalhadores voluntários 
para 

Audio visual - procurar Thiago Martins e 
Limpeza - procurar Sani Knowles

Marque no seu calendário!

FEVE
REIR

O

25
a partir das 7 pm

Participe!

Se puder doar um prato procure o Valter Zago

Nossas crianças 
exercitando a caridade 
e o amor ao próximo. 

O Departamento Infanto-

Juvenil inicia mais um 

trabalho convidando 

todas as crianças e 

jovens, sob a 

supervisão de seus 

pais ou responsáveis, a 

visitarem o asilo 

atendido pela equipe do 

Departamento Social do CELD.  

Isto ocorrerá a cada dois meses, aos domingos, as 

9am no Elizabeth Nursing Center (1048 Grove St, 

Elizabeth, NJ 07202) nas seguintes datas:

23 de Abril - 25 de Junho - 27 de Agosto - 

22 de Outubro  - 17 de Dezembro

Para maiores esclarecimentos, por favor falar com a 

evangelizadora Rosania Freitas (908-966-9934)

Contamos com a participação de todos!
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